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Resumo:  
Pretende-se, nesta comunicação oral, apresentar uma análise de viés lexicográfico sobre cinco            
dicionários dialetais publicados no século XX, voltando-se à questão da microestrutura, isto é,             
o nível de estruturação de uma obra lexicográfica que diz respeito aos segmentos informativos              
e aos indicadores tipográficos e não tipográficos de um verbete, insertos em um projeto              
dicionarístico. Considera-se aqui o dicionário dialetal como uma obra de referência linguística            
monolíngue, organizada semasiologicamente, cobrindo as modalidades oral e escrita de uma           
norma linguística, seja em perspectiva sincrônica ou diacrônica, com destaques à dimensão            
geográfica, mais precisamente à variação diatópica.  
As obras examinadas foram O Dialeto Caipira, de Amadeu Amaral (1920); o Vocabulário             
Sul-Rio-Grandense, de Luiz Carlos Moraes (1935); o Vocabulário Amazônico, de Amando           
Mendes (1942); o Vocabulário de Têrmos Populares e Gíria da Paraíba, de Leon Clerot              
(1959); e o Dicionário de Termos Populares (Registrados no Ceará), de Florival Seraine             
(1959). Objetiva-se, na apresentação, discorrer sobre dicionários dialetais, contextualizar os          
trabalhos no panorama da dialetologia brasileira, apresentar a metodologia adotada no estudo            
e exibir a configuração padrão de verbete para a prática lexicográfica da época.  
O estudo fundamenta-se em Atkins e Rundell (2008), Burkhanov (1998), Cardoso (1999,            
2010), Faulstich (2011), González (2011), Hartmann e James (2002), Miranda (2014, 2019),            
Krieger (2009), Rey-Debove (1984), Romano (2013), Silvestre e Verdelho (2007), Welker           
(2004, 2005, 2006 e 2011) e Zgusta (1971) no âmbito da lexicografia teórica e da dialetologia.                
A metodologia consistiu no exame dos textos dicionarísticos e da bibliografia das obras de              
referência para a depreensão do projeto lexicográfico e identificação de critérios adotados            
pelos autores; contagem do número de verbetes; seleção dos verbetes pertinentes a            
substantivos e verbos insertos nas três primeiras páginas das letras A, B, C, M, N, O e S;                  
identificação e descrição dos segmentos informativos dos verbetes e de seus indicadores            
tipográficos e não tipográficos; levantamento dos padrões de organização dos verbetes de            
substantivos e verbos; e, por fim, a comparação entre as macro e microestruturas de cada obra                
para a obtenção de um modelo que represente o perfil de uma lexicografia dialetal do século                
XX. 
Como resultados, verificou-se que a produção lexicográfica apresentou um destaque especial           
para a língua portuguesa no Brasil, com abordagens sócio-históricas e levantamento de            
fenômenos linguísticos caracterizadores dos dialetos, com um notável domínio de          
terminologia linguística para a descrição fonética e amplo conhecimento da diversidade, não            
se limitando apenas ao registro do léxico de suas respectivas zonas dialetais, mas             
desenvolvendo comparações e comentários linguísticos. Não obstante, não se identificou um           
planejamento lexicográfico bem estabelecido, ainda que os trabalhos sigam a tendência           
empreendida por Amaral (1920), no que diz respeito às descrições linguísticas e construção de              
vocabulário. Ao nível de microestrutura, observou-se uma assistematicidade na composição e           
estruturação de verbetes, que se deve ao grande número de arranjos para o lema principal com                
a classe e gênero gramaticais, predicação verbal, definições (sinonímica, extensional,          
enciclopédica ou lexicográfica), variantes lexicais, nomenclatura científica (para as         
designações de plantas e animais), comentários etimológicos, abonações ou exemplos, notas           
de referência, fontes de pesquisa, remissões e marcas de uso. 



Referências 
Amaral, Amadeu. 1920. O dialeto caipira: gramática, vocabulário. São Paulo: O Livro. 
Atkins, Beryl, e Michael Rundell. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. New             

York: Oxford University Press. 
Burkhanov, Igor.1998. Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology. Rzeszow: WWP. 
Cardoso, Suzana Alice Marcelino. 2010. Geolinguística: tradição e modernidade. São Paulo:           

Parábola. 
Cardoso, Suzana Alice Marcelino. 1999. “A dialectologia no Brasil: perspectiva.” DELTA 15:            

233-255. 
Clerot, Leon. 1959. Vocabulário de Têrmos Populares e Gíria da Paraíba (Estudo de             

Glotologia e Semântica Paraibana). Rio de Janeiro: s.ed. 
Faulstich, Enilde Leite de Jesus. 2011. “Avaliação de dicionários: uma proposta           

metodológica.” Oregon 25: 181-220. 
González, Verónica Cristina Trujillo. 2011. “Lexicografía, Metalexicografía y Traducción:         

estudio del Dictionnaire culturel de la mythologie gréco-romaine.” Tese de Doutorado,           
Departamento de Filología Moderna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Hartmann, Reinhard, e Gregory James. 2002. Dictionary of Lexicography. London:          
Routledge. 

Krieger, Maria da Graça et al. 2009. “A lexicografia brasileira do século XX: dicionários              
inaugurais e temáticas.” Cadernos do CNLF 4 (13): 1426-1434. 

Mendes, Amando. 1942. Vocabulário amazônico. São Paulo: Sociedade Impressora         
Brasileira. 

Miranda, Felix Valentin Bugueño, e Laura Campos Borba. 2019. Manual de           
(meta)lexicografia. Goiânia: Editora Espaço Acadêmico. 

Miranda, Félix Valentim Bugueño. 2014. “Da classificação de obras lexicográficas e seus            
problemas: proposta de uma taxionomia.” Alfa 58: 215-231. 

Moraes, Luiz Carlos. 1935. Vocabulário sul-rio-grandense. Porto Alegre: Edições Globo. 
Rey-Debove, Josette. “Léxico e dicionário”. Tradução de Clóvis Barleta de Morais. 1984.            

Alfa 28: 45-69. 
Romano, Valter Pereira. 2013. “Balanço crítico da Geolinguística brasileira e a proposição de             

uma divisão”. Entretextos 2 (13): 203-242. 
Serraine, Florival. 1959. Dicionário de termos populares (Registrados no Ceará). Rio de            

Janeiro: Organização Simões Editora. 
Silvestre, João Paulo, e Telmo Verdelho. 2007. Dicionarística portuguesa: inventariação e           

estudo de patrimônio lexicográfico. Aveiro: Universidade de Aveiro.  
Welker, Herbert Andreas. 2011. “Questões teóricas genéricas.”In Dicionários na teoria e na            

prática, organizado por Cláudia Xatara et al., 29-37. São Paulo: Parábola Editorial. 
Welker, Herbert Andreas. 2006. “Pesquisando o uso de dicionários.” Linguagem & Ensino 2             

(9): 223-243. 
Zgusta, Landislav. 1971. Manual of lexicography. Paris: Mouton. 



O VESTUÁRIO FEMININO NA FRANÇA ENTRE  
A BELLE ÉPOQUE E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918):  

TRANSFORMAÇÕES FEMININAS E TERMINOLÓGICAS 
 

 
Ingrid Oliveira Santos Silva (UFBA) 

 
 
Palavras-chave: Terminologia, Moda feminina, França, Belle Époque, Primeira Guerra 
Mundial. 

 
 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) é tida como um importante marco na indústria 
da moda feminina do século XX. Com os homens no front, muitas mulheres passaram a 
ocupar funções que anteriormente lhes eram negadas. Tal mudança no cotidiano acelerou 
uma série de adaptações e transformações em seus guarda-roupas. Diante da necessidade 
de uma maior liberdade de movimentos e uma maior autonomia no ir e vir, as saias se 
tornam mais curtas; o uso de peças como o corset (espartilho) entram em desuso, abrindo 
espaço para as combinaisons (combinações), a exemplo da combinaison-pantalon 
(modelo de combinação na qual a parte inferior tem a forma de uma calça); os chapéus 
com suas plumes (plumas) e rubans (laços) se tornam cada vez menores e mais discretos; 
os tecidos finos como a soie (seda) e a mousseline (musseline) dão espaço para outros 
mais simples como a jersey. Contudo, parte dessas mudanças não podem ser creditadas 
exclusivamente à guerra: desde os anos 1910, ainda durante a Belle Époque (1890-1914), 
o Movimento da Reforma já sinalizava o desejo de uma moda feminina mais livre. Tal 
interesse ganhou ainda mais força diante das coleções de moda lançadas por estilistas 
célebres como Paul Poiret. Pensando na presença escrita de algumas peças, apesar de 
popularizado durante e principalmente no pós-guerra, o soutien-gorge (sutiã) encontra-se 
em uso na língua francesa desde os anos 1900. Muitas dessas informações acerca das 
transformações da moda e da sociedade, chegam ao público leitor do século XXI, 
principalmente, através das revistas de moda, suas imagens/fotografias e os seus  textos. 
Tendo em conta que as ilustrações nem sempre conseguem dar conta de informações mais 
específicas (o tipo de tecido; o corte da peça; as cores exatas etc.), tem-se no léxico a 
principal fonte de informações, tanto as de valor técnico (como os exemplos mencionados 
acima) quanto as de valor histórico (o léxico que apresenta a sociedade e a cultura da 
época). Por se tratar do uso de unidades lexicais empregadas em meios especializados, a 
Terminologia é a disciplina que mais se adequa ao estudo de tais unidades, aqui chamados 
termos técnicos científicos. Levando em conta os preceitos da Teoria Comunicativa da 
Terminologia proposta por Cabré (1995; 2005), tais itens lexicais não estão separados da 
língua geral, apresentando assim os mesmos fenômenos vistos nas demais palavras da 
língua como a mudança, a variação e a sinonímia. Tendo por base tais aspectos 
linguísticos e os estudos realizados por Cabré (1995; 2005), Finnatto, Maciel e Krieger 
(2001), Finatto e Krieger (2004) e Krieger (2013) este trabalho tem por objetivo 
apresentar um recorte dos termos do vestuário feminino utilizados entre 1911 e 1918,  
tendo como principal foco as roupas externas e íntimas, os tecidos empregados para tais 
peças e os acessórios que complementavam tal vestuário. No que diz respeito ao corpus, 
os termos analisados aqui foram selecionados a partir da leitura dos periódicos intitulados: 
Femina (1911-1914); Le Petit écho de la Mode (1914-1918); La Femme de France (1915-
1918). Por esta se tratar de uma pesquisa ainda em andamento, apresentar-se-á uma 
amostra dos dados já coletados. 
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